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Grus i maskineriet 
på Lynetteholmen

Fællesfagligt forløb
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Modul 1
● Kort genopfriskning af fællesfagligt forløb

● Intro til fokusområdet ‘Grus i maskineriet’
● intro til undersøgelse i grusgrav

● Gruppearbejde med forberedelse til besøg i grusgrav
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Hvad er et fællesfagligt forløb?
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Intro til fokusområdet: Danmark mangler grus og 
sand
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Den fælles problemstilling
Danmark har et stadigt stigende behov for råstoffer som sand og grus 
og skal i fremtiden finde nye steder at skaffe dem.

Kan vi blive ved med at finde de råstoffer i så lille et land som Danmark?

Hvad betyder det, og hvad kan der gøres?
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Det arbejdsspørgsmål, som grusgraven er med til at svare 
på
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Hvordan er naturen i en grusgrav?
Grusgrave er der, hvor vi henter materialerne til vores byggeri.

Grusgravene er anlagt netop der, fordi istiden har aflejret sand og grus.
Grusgrave skaber et helt nyt landskab.

Grusgrave skaber et andet plante- og dyreliv end uden for grusgraven.
Grusgrave skaber nye næringsfattige biotoper.
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Kortlægge viden
Hvad ved vi om fokusområdet.

Hvad har vi tidligere arbejdet med som ligner. 
Hvilken yderligere viden får vi brug for. 

Indsamle og sortere viden
Hvordan kan vi undersøge det. 
Hvad viser undersøgelserne.

Hvad viser modellerne. 
Hvad viser data. 

Konkludere og få respons på viden

Forbedre og gemme viden
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Det arbejdsspørgsmål, som model af grusgravning er med til at 
svare på
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Opgave: Hvad sker der ved grusgravning

Links til aktivitet og elevark

https://naturvidenskabensabc.dk/eksperiment/hvad-sker-der-ved-grusgravning/
https://naturvidenskabensabc.dk/wp-content/uploads/2022/01/ABC_elevark_hvad-sker-der-ved-grusgravning.pdf
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Modul 2+3
● Ekskursion til grusgrav
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Modul 4
● Opsamling på lektie om landskabsdannelse eller genopfriskning af landskabsdannelse

● Se på jorddatakort
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Opsamling på “Sand og grusressourcer i Danmark”
● Giv eksempler på, hvor vi anvender sand og grus

● Forklar, hvordan sand og grus bliver dannet
● Forklar, hvorfor grus ligesom olie og naturgas ikke regnes for et fornybart materiale
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Vi ser på jorddatakort
● Hvad tror I, at man kan se på jorddatakort?

● Hvilke arbejdsspørgsmål kan I komme i tanke om, kortene kan svare på?

Link til aktivitetsvejledning

https://www.dingeo.dk/kort/geo/
https://naturvidenskabensabc.dk/eksperiment/hvor-er-der-grus-i-vores-lokalomraade/
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Hvordan kan vi svare på problemstillingen
● Hvordan kan vores undersøgelse nu svare på hvilke dele af vores problemstilling?
● Danmark har et stadigt stigende behov for råstoffer som sand og grus og skal i fremtiden finde ny 

steder at skaffe dem.

● Kan vi blive ved med at finde de råstoffer i så lille et land som Danmark?

● Hvad betyder det, og hvad kan der gøres?
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Det arbejdsspørgsmål, som jorddatakortene er med til at svare på
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Opgave
Hvor er der grus og sand i vores lokalområde

Opsamling
● Hvem har valgt en lokation med morænesand og grus? 

Vil I forklare, hvad det er og forklare, hvad jeres video viser?

● Hvem har valgt en lokation med smeltevandssand og grus? 
Vil I forklare, hvad det er og forklare, hvad jeres video viser?

Links til aktivitet og elevark

https://naturvidenskabensabc.dk/eksperiment/hvor-er-der-grus-i-vores-lokalomraade/
https://naturvidenskabensabc.dk/wp-content/uploads/2022/01/ABC_elevark_Hvor-er-der-grus-i-vores-lokalomra%CC%8Ade.pdf
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Modul 5
● Undersøg hvilken rolle grus spiller i beton
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Vi laver mørtel og støber beton
Cement produceres ved at blande ler og kalk, brænde det og knuse det. 
Cement er et pulver. Beton produceres ved at blande cement med sand, grus og vand.

Vi skal lave en undersøgelse, hvor vi undersøger grus i beton og andre materialer, fx savsmuld i beton.

Prøv at formulere nogle undersøgelsesspørgsmål som sådan en undersøgelse kan svare på.
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Det arbejdsspørgsmål, som betonstøbning er med til at 
svare på
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Undersøgelse
● På elevarket kan I læse noget om cement og beton.
● I skal selv designe en undersøgelse, der kan vise om mængden 

af grus har betydning for styrken af beton, og om brug af et 
erstatningsmateriale har betydning for styrken af beton.

● Fortæl, hvad I ville tænke på og tage højde for i designet.

Links til aktivitet og elevark

https://naturvidenskabensabc.dk/eksperiment/hvilken-rolle-spiller-grus-i-beton/
https://naturvidenskabensabc.dk/wp-content/uploads/2022/01/ABC_elevark_Hvilken-rolle-spiller-grus-i-beton.pdf
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Modul 6 
(fortsættelse af modul 5) 
● Opsamling på lektie om landskabsdannelse eller 

genopfriskning af landskabsdannelse
● Se på jorddatakort
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Opsamling
● Har mængden af grus betydning for styrken af beton? Hvad viser jeres undersøgelser?

● Fandt I gode alternative materialer? Hvad viser jeres undersøgelser?
● Er I enige? Er der variationer, og kan de forklares?
● I har undersøgt styrken af jeres beton ved at trække med en vis kraft. 

Kan I få øje på andre faktorer, der kan have betydning for, om det er en god betonblanding?
● Hvilke andre undersøgelser kunne man supplere med, hvis vi havde tid?

Links til aktivitet og elevark

https://naturvidenskabensabc.dk/eksperiment/hvilken-rolle-spiller-grus-i-beton/
https://naturvidenskabensabc.dk/wp-content/uploads/2022/01/ABC_elevark_Hvilken-rolle-spiller-grus-i-beton.pdf
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Opsamling på model for grusgravning
Hæng jeres modeller for grusgravning op på væggene her i lokalet 
og lav en afstemning om hvilke dele af modellerne, der har det bedste forklaringspotentiale.

● Hvilke interesser kan I se, at man varetager, når man etablerer og udnytter en grusgrav? 
Hvilke interesser kan I se, at man varetager, når man reetablerer en grusgrav?

● Hvilke interessemodsætninger kan I se i forhold til at grave grus?
● Er det bæredygtigt at grave grus? Hvorfor/hvorfor ikke?

Links til aktivitet og elevark

https://naturvidenskabensabc.dk/eksperiment/hvad-sker-der-ved-grusgravning/
https://naturvidenskabensabc.dk/wp-content/uploads/2022/01/ABC_elevark_hvad-sker-der-ved-grusgravning.pdf
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Hvordan kan vi svare
på problemstillingen?
● Hvordan kan vores modeller og undersøgelser nu svare 

på hvilke dele af vores problemstilling?

● Danmark har et stadigt stigende behov for råstoffer 
som sand og grus og skal i fremtiden finde nye 
steder at skaffe dem.

● Kan vi blive ved med at finde de råstoffer i så lille et 
land som Danmark?

● Hvad betyder det, og hvad kan der gøres?
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Modul 7
Introduktion til selvstændigt arbejde
● Hvordan ser processen ud? Og hvor er der hjælp at hente?
● Hvor kan jeres arbejde tage afsæt?
● Hvilke vigtige datoer skal I holde fokus på?
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Sådan ser jeres 
arbejdsproces ud
● Find problemstilling
● Find arbejdsspørgsmål
● Lav undersøgelser og modelarbejde
● Konkludér ud fra, hvad I nu ved
● Få respons
● Saml op og gem

Der er hjælp at hente - brug arkene!

Links til web med links til 
hjælpeark 
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Udfyld en naturfagsposter
Naturfagsposteren skal hjælpe jer med

● At holde fokus på de kompetencer I har i spil 
i de fællesfaglige fokusforløb

● At fastholde sammenhæng mellem problemstilling, 
arbejdsspørgsmål og undersøgelser/modeller

● At huske alle vigtige elementer

● At kunne genkende processen og produktet, 
når I trækker fordybelsesområde i april i 9. klasse

 

Hjælpeark til naturfagsposter 
Vers. 12.21 
naturvidenskabensabc.dk 

Navne, klasse og dato: 
 

Fællesfagligt fokusområde og overordnet spørgsmål 
Her står vores problemformulering: 
 
 
 
Undersøgelsesspørgsmål 
Hvilke undersøgelsesspørgsmål har/vil I arbejde med? Skriv 
spørgsmål I gerne vil arbejde med og kan svare på med enten 
undersøgelser eller modeller. 
 
Biologi 

• Spørgsmål? 
 
 
 
 
 

Geografi 
• Spørgsmål? 

 
 
 
 
 

Fysik/kemi 
• Spørgsmål? 

 
 
 
 

Undersøgelseskompetencen 
Her beskriver vi med tegning eller foto de 3 vigtigste undersøgelser, 
som siger noget i forhold til problemstillingen og som svarer på et 
eller flere af undersøgelsesspørgsmålene. Vi understreger, hvis vi 
har foretaget undersøgelser i lokalområdet. 
 
 

Modelleringskompetencen 
Her beskriver og/eller tegner vi en vigtig model i forhold til 
problemstillingen, som også er den model, som vi vil fortælle om til 
fremlæggelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspektiveringskompetencen:  
Her beskriver vi hvilke interessekonflikter, der knytter sig til vores problemstilling, og hvordan vi står i forhold til dem. Vi beskriver, hvad 
vores problemstilling har med vores hverdag at gøre, og hvorfor det er vigtigt i forhold til fremtiden, og hvordan problemet kunne 
løses/afhjælpes. 
 
 
 
 
 
Teknologi 
Her skriver vi om, at vi har inddraget arbejde med teknologi, hvordan og hvad det har tilføjet. 
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Hvor kan i starte
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Vigtige datoer:
● Hvornår skal jeres naturfagsposter være klar til præsentation?

● Hvornår kan I få vejledning?
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Modul 8-13
● Selvstændigt arbejde

● Vejledning
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Modul 14-15
● Opsamling på gruppearbejdet

● Del viden med de andre grupper
● Konsolidér jeres viden og lav afsæt til afgangsprøven
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Del viden med de andre grupper
I skal nu dele jeres viden i en postersession
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Gør jeres naturfagsposter endnu bedre
● Alle skal have deres egen naturfagsposter - den må gerne være magen 

til resten af gruppens, men man har selv ansvaret for at gemme egen poster på Drev.

● Overvej om der var ideer, undersøgelser, spørgsmål fra de andre grupper, 
der kunne være interessante at arbejde videre med.

● Lav en ny version af jeres naturfagsposter, som I kan bruge som afsæt, 
hvis I trækker dette fokusområde til afgangsprøven.


